
NIEUWSBRIEF mei 2021 

info@therideoneducation.nl        www.therideoneducation.nl       
KvK-nummer 57325391                                                 
Bankrek. nr. organisatie:          NL96 TRIO 0198 0100 36        
Bankrek. nr. sponsorgelden:   NL49 TRIO  2024 5833 50   

   
 

Lieving 5, 9411 TA Beilen             

13 mei 2021 

 

De fietstocht in 2021 

De route. 
Zoals we eerder berichtten blijft onze sponsorfietstocht dit jaar binnen de Nederlandse 
grenzen. 

De route is inmiddels bijna geheel uitgewerkt en gedetailleerd, en de campings zijn 

besproken. 

Anders dan eerder gemeld: we beginnen in Arnhem en eindigen in Leeuwarden.  

We fietsen langs alle provinciehuizen -met uitzondering van Maastricht en Middelburg- en 

in Amsterdam ook nog langs het paleis op de Dam. 

De start is op zaterdag 10 juli, vanaf het provincie- (of gemeente-) huis in Arnhem, om 

10.00 u.  

We proberen nog een notabele te strikken om ons daar weg te 'schieten'. 

 

Alles staat binnen een week of twee ook op onze website (www.therideoneducation.nl). 

Daar kun je dan de meest volledige routeinformatie vinden: de precieze route, de 

overnachtingsplaatsen, de rustpunten halverwege elke fietsdag, de plek van de laatste 

supermarkt vóór de camping; dat soort dingen. 

De route krijgen de deelnemers op GPS aangeboden en aanvullend kan de route ook 

worden geprint. Details over GPS (hoe te downloaden bijvoorbeeld) worden een week of 

twee voor de tocht begint nog meegedeeld. 

Wacht met downloaden en/of printen tot die laatste mededeling, eind juni -want er kan 

nog wat veranderen in de preciese route. 

We gaan dit jaar de route niet voor-fietsen: we maken veel gebruik van knooppunten en 

de ervaring leert dat je in Nederland nergens echt grote belemmeringen of onmogelijke 

omleidingen tegenkomt (dat was in Denemarken en op de tochten naar Trier en naar 

Parijs wel anders....; of wie herinnert zich de camping nabij Leuven nog met die dwarse 

campingbaas). 

 

 

http://www.therideoneducation.nl/
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Deelnemers 

Uiterlijk half juni moeten we alle campings een overzicht verstrekken van de deelnemers, 

zowel de tentkampeerders als de camperslapers.  

Iedereen die meefietst, in een (klein) eigen tentje overnacht, én zich heeft aangemeld bij 

ondergetekende, hoeft niet zelf bij de campings te reserveren; dat hebben wij dan al 

gedaan. 

 

Het is dus belangrijk dat iedereen die wil meefietsen zich nu ook daadwerkelijk opgeeft. 

We missen op dit moment nogal wat aanmeldingen van mensen waarvan we al hadden 

gehoord dat ze van plan waren om mee te doen. 

 

Geef je dus s.v.p. zo spoedig mogelijk op!! (en liever nu meteen dan wachten tot half 

juni). 

Op onze site staat nog het aanmeldformulier voor de tocht vanaf Koblenz; je kunt dat 

aanmeldformulier wel gebruiken. Je mag het mij -ingevuld- ook digitaal toesturen. 

Voor onze oud-fietsers: als jullie gegevens nog ongewijzigd zijn is een mailtje aan 

ondergetekende vooralsnog voldoende. 

 

Reserveringen 

Degenen die hun camper meenemen: de campings is gezegd dat er waarschijnlijk ook een 

enkele camper meekomt. Voor degenen voor wie dit geldt: je moet wel zelf contact 

opnemen met alle campings om een plek voor je camper te reserveren. Wacht daar niet 

te lang mee want onze fietsweek valt in het hoogseizoen! 

Je kunt dan aangeven dat je meedoet met de fietsgroep van The Ride on Education; want 

soms zal men de camper bij de tentjes willen zetten. 

Voor degenen die zelf accommodatie zoeken: een enkele camping verhuurt wel een 

trekkershut o.i.d.  

Voor onze deelnemers zijn de campings ook bereid een reservering van accommodatie en 

campers voor één nacht te accepteren (dat doen ze in z'n algemeenheid nl. niet allemaal). 

Ook hiervoor geldt: snel (zelf) bij de campings reserveren! 

 

Campings 

Onze campings liggen in de plaatsen Berlicum, Barendrecht, Overveen, Zeist, Lelystad, 

Wanneperveen en Westerbroek.  

Gedetaillerde informatie hierover staat over een week of twee op onze website. 

Degenen die een reservering op een van deze campings willen maken voor camper of 

accommodatie moeten ondergetekende maar even bellen of mailen voor 

contactinformatie. 

De campings in Barendrecht, Overveen, Lelystad en Wanneperveen hebben geen 

accommodatie. 
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De camping in Berlicum heeft trekkershutten (ruimte voor 4 – 5 personen), maar daar 

moet je -indien je wenst- wel snel bij zijn! (camping 'De Hooghe Heide', Werstkant 17, 5258 

TC Berlikum, 073-5031522, info@hoogheheide.nl). 

De campings in Zeist en Westerbroek hebben wel verhuur of B&B; daar hebben we verder 

niet naar geïnformeerd. 

Kortom: onze stichting heeft de campings gereserveerd voor degenen die in een tentje 

slapen, maar degenen die accommodatie op de campings willen én degenen met een 

camper moeten zelf nog in actie komen. 

 

Haal- en brengservice 

Omdat we dit jaar in Nederland blijven voorzien we niet in vervoer naar Arnhem of in 

retourvervoer vanuit Leeuwarden weer terug. 

 

Ik hoop hiermee weer een stuk extra duidelijkheid te hebben gegeven. 

Heb je nog vragen, schroom niet me een mailtje met je vragen te sturen. Dan probeer ik 

die zo snel mogelijk te beantwoorden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens Yvonne Drenth en Herman Meijer,      

 

Hugo Waalewijn, secretaris   


